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 ފޯމު އެދޭ  ކުރުމަށް  ބާޠިލު  އަމުރު  އެ  ނުވަތަ  ގެނައުމަށް  ބަދަލު  އަމުރަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  އަނިޔާއިން  ގެވެށި  

  ސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ! 
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް އެދޭ  .2 ތު މާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫ  އަމުރަށް އެދޭ  .1

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
      
  :(ބިދޭސީއެްއނަަމ ޕާްސޕޯޓު ނަްނބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  1.2

 

   :(ބިދޭސީއެްއނަަމ ޕާްސޕޯޓު ނަްނބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  2.2
   ފޯނު ނަންބަރު: 2.3   ފޯނު ނަންބަރު: 1.3
   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 2.4   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 1.4
 :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.5 :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.5
      
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.6 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.6
      
 -ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 2.7 -ފޮނުވަންވީ:ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  1.7
   އެޑްެރސް:    އެޑްެރސް: 
   ވަނަ ފަްނގިފިލާ، އެޕާޓްަމންޓް:      ވަނަ ފަްނގިފިލާ، އެޕާޓްަމންޓް:   
   މަގު:    މަގު: 
 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.8 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 1.8
      
   -ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިބޭ ޢާމްދަނީ: 2.9   -ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިބޭ ޢާމްދަނީ: 1.9
     

 

    

 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ޗެކްކުރީ: އެންޓްރީ:
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ރެކޯްޑ:ރީގެ ކު
 

 ކުެރވުނު ތާީރޚް:ރަިޖސްޓްރީ 
 

 ރަިޖސްޓްާރގެ ނިންމުްނ: ފައިސާ ބަަލއިަގތް:
 

ނޑަެއޅުނު ސެްކޝަން:  މަްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ

 ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން:

 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 
 ފޯނު ނަންބަރު: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 

 
ނޑޭރި ޕޯޓަލ    ބަ

ފޯމު ފީ ފޯމު ހުށަހަޅަނ ވާނީ 
އޭގެ ، ހުދެއ ކުމަށ ފަ

 ސ ލިޕާއެކުގައެވެ.
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 މަޢުލޫމާތު:ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ އަމުރާ ގުޅޭ  .3
    

  އަމުރު ނެރުނު ކޯޓު: 3.1
 

  :ނަންބަރ ޤަޟިއްޔާ 3.2
 

  އަމުރު ނަންބަރު: 3.3
 

  ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 3.4
 

  ނިމުނު ތާރީޚް: 3.5
 

   :ބާވަތް އަމުރުގެ ނެރެފައިވާ ކުރީގައި 3.6
 އަމުރުއަވަސް އްކާތެރިކުރުމުގެ ރަ ☐ އްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ރަ ☐ 

    

 

 (ޖަހާށެވެ ފާހަގަ  މި  ގޮީޅަގއިކަާމގުޅޭ )ބޭނުންވާ ފަރާތް  ކުރަންއެދޭ  ބާޠިލު  ގެނައުމަށް ނުވަތަ  ބަދަލު  އަމުރަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  .4
    

 ފަރާތް ނިސްބަތްވި އަމުރު ☐ ފަރާތް އެދުނު އަމުރަށް ☐ 
    

 

 (ޖަހާށެވެ ފާހަގަ  މި  ގޮީޅަގއިކަާމގުޅޭ )ބޭނުންވާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހަޅަނީ   .5
    

 

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލްކުރުމަށް އެދި  5.1 ☐

 :ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދި ހުަށހަޅަނީ 5.2 ☐

 ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް   5.2.1 ☐

 ހެދުން  ގޮތަށް ނުޖެހޭކުރަން އެކަމެއް ނުވަތަ  ގެނައުމަށް  ބަދަލު ގޮތަކަށް އަންގާފައިވާ ކުރުމަށް  ވަކިކަމެއް  5.2.2 ☐

 ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް އިތުރުކުރުން   5.2.3 ☐

 ގޮތަކަށް ދިނުމަށް  ވަކި  އިރުޝާދު  ކިކަމެއްގެވަ  5.2.4 ☐
    

 

 : ސަބަބު  ކުރަންއެދޭ  ބާޠިލު  ނުވަތަ  ގެނައުމަށް  ބަދަލު  އަމުރަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  .6

 ީދގެން( )ސަބަބު ލިޔަްނވާނީ ވަކި ނުކުތާތަކަކަށް ބަހަިއގެން ނުކުތާތަުކގައި ނަްނަބރު

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(   )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
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 އެދޭ ގޮތް:އަމުރަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލު ކޯޓުން ނެރެދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   .7

 
 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 
 :ހެކިތައް  ލިޔުންތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށް  ސާބިތު  އެކަމެއް  އެދޭނަމަ  ބާޠިލް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލު ގެނައުމަށް  އަމުރު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   .8

 
 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
 
 ހެކިން: 9

 އެދޭ ފަރާތްތައް:  ޙާޟިރުކުރަން  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  9.1
 ފޯނު ނަންބަރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ނަން ފުރިހަމަ

     
     

 

 :ކަންތައްތައް  ނުވަތަ  ނުކުތާ  ބޭނުންވާ  ސާބިތުކުރުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  ފަރާތުން  ހެކިންގެ  9.2
 
 
 
 
 

 

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ:   .10
    

  :ނަން މުއައްސަސާގެ  10.1
 

  އެޑްރެސް: 10.2
 

  ފޯން ނަންބަރު:
 

  :ނަން ފޮނުވާމީހެއްގެ އެފަރާތުން  މަޖިލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ 10.3
 

  :ސޮއި 10.4
 

ނޑު   ސިއްކަ / ތައްގަ

  :އެމީހާގެ ޙައިޘިއްޔަތު 10.5
 

   
    

 
 

 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
    ތާރީޚް:   
    

 :ނަން  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 

  ސޮއި:    
 

 

 

 

 

 !ޖަހާށެވެ ފާހަގަ   މި  ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް  ހުރިކަން  ހަމައަށް  ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު 

 އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަަހޅަނީ ފަުރދަކުަނމަ އެފަރާުތގެ މައްސަލަ ☐

 ކޮޕީ  ކުރީގައި ެނރެފަިއވާ ަރއްކާެތރިކުުރމުގެ ައމުުރގެ ☐

ގެ ަގއި ކުދިން ހިމެނޭަނަމ، ކުދިންގެ އުފަްނުދވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު މައްސަލައި  ☐

 ކޮޕީ

އެހެން އިާދާރއަކަށް ހުށަހަޅާފަިއވާަނަމ، މި މައްސަލަާއއިުގޅޭ ކަމެއް  ☐

 އެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 

ލިބިފައިވާ ގެއްުލމަށް ޞިްއޙީ ެއްއވެސް ިއާދރާއަކުން ަފރުވާ ޯހދާފަިއވާަނަމ  ☐

 ްއެނގޭނެ ޑޮކްޓަުރގެ ލިޔުނއެކަން 

މައްސަލަ ހުފަހަޅަދީ ޤާދޫދީ ޝައްސެއްދަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް  ☐

 ރެޖިސްޓްރޭޝަދްގެ ކޮޕީ

 

ޝަހްސެއްދަމަ މައްސަލަ ހުފަހެޅުމަފާއި މައްސަލަ ހުފަހަޅަދީ ޤާދޫދީ  ☐

އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކުރުމަފް ކަދޑައަޅާފަރާތެއް ޢައްޔަދްކޮފް 

  ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަދްފާސްކޮފްފައިވާ 

މައްަސލަ ) ސެޓު ކޮޕީ. 3ފޯމާއެކު ހުފަހަޅާ އެދްމެހާ ލިޔެކިޔުދްތަކުގެ  ފޯމާއި ☐

 ކޮްނމެ އިތުުރވާ އިުތރުވާަނމަ ަފރާތްތައް މަްއސަލަ ަރއްުދވާ އަދި ހުށަހަޅާ

 .(ހުަށހަޅާްނވާެނެއވެ ކޮޕީއެއް ފަރާތަކަށް

 ރ )ފަންސަީވސް ރުފިޔާ(25.00 ފޯމް ފީގެ ގޮުތގައި ☐

ށް ެއދޭ އެކަމަ ހަމަޖަްއސަން އެޭދނަަމ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުަގއި މީހަުކ  ☐

 ފޯމު

 އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފައިގެން ނެވެ. މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަށް ހިފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ އެމީހަކީ ކާކުކަން  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު މި
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 އިރުޝާދު  ދެވިފައިވާ  ފުރުމަށް  ފޯމު 

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފުރުމުގައި  ފޯމު 
 ެގަލަމަކުންނެވެ  ނުފޭދޭ  ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ  ކަޅު  އެނގޭނޭގޮތަށް  ކިޔަން ސާފުކޮށް  އެއްޗެއް ލިޔެފައިހުންނަ ފުރަންވާނީ، ފޯމު  އަތުންލިޔ. 
 ާގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،" ފޮންޓް ފަރުމާ] ފުރަންވާނީ މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު މިފޯމުގައި ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމ. 
 ިކޮށެވެ  ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް  ގޮތަށް ހިމެނޭ ފަރާތް  ރައްދުވާ އެއްމައްސަލަ އެ ސަބަބާއި ކުރަންޖެހުނު އެއްމައްސަލަ  އެ  ކަންތައްތަކާއި ބޭނުންވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ލިޔަންވާނީ ޚުލާޞާ  ގެ މައްސަލައ . 
 ިނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް  ފޯމުގައިއެކ  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް  މިފޯމާ  ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ އްގައިނަންބަރެ އެ ތަންތަނުގައި ކަ

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ުކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި  އަދި .ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފުރިހަމަ  ފޯމު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ އެ ނުވަތަ  ފޯމަކުން  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމ 

 .ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ބުނެފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއްގައި އެ ހުށަހަޅާއިރު ފޯމު ކުރުމަށްފަހު، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި
 ްހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކަންކަން ތިރީގައިވާ  ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު ކޯޓަށ. 

o ު( ސެޓު 3 ޖުމްލަ) އޮތުން ކޮޕީ  ސެޓު ދެ  އިތުރު އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
o ުޖަހާފައިވުން  ހީރަސް  ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
o ްކަނަށެވެ މަތީ  ފަރާތުގެ  ވީ  ވައަތާ  ފޯމުގެ  ޖަހަންވާނީ ހީރަސ. 

 ުފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިތުރު ކޮޕީ ސެޓެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާއަދި  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ،ކޮޕީގެ އިތުރުން ސެޓު 3ޖުމްލަ  އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
 ުދެންނެވީމެވެ ވާހަކަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ  ޚިލަފަށް މިއާ .އެވެ އެވަނީ ތިރީގައި ގޮތް ތަރުތީބުކުރާނެ ސެޓު ފޯމ. 

o ަފޯމު  މައްސަލ 
o ާކޮޕީ  އައިޑީކާޑު ފަރާތުގެ ހުށަހަޅ 
o ަތަކެތި  ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެހައި ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު މައްސަލ 

  ީތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނ 

 ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން:
 ްޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އެންގުމާއި އެކަން ލިޔުމުން ފޯމެއްނަމަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކުރުމާއި އިސްލާހު ފޯމެއްނަމަ ކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު  ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯމު ކައުންޓަރުނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ
 ީމުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ  3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަށް އިސްލާހު  ފޯމު  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމ . 
 ުބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ފޯމު  ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާހު މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ ކުރުމަށް އިސްލާހު ފޯމ 
 ެނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އ  
 ޮދުވަހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 7ތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މިގ 

 ހަވާލުކުރުން: ކޮޕީ  ފޯމުސެޓުގެ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވާ 
  ްއެންމެހައި ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި ކޮޕީ ފޯމުގެ  މައްސަލަ  ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ ކޯޓުގައި  ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ  މައްސަލައިގާ އެ ރަޖިސްޓްރީވުމުން، މައްސަލަ  ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށ 

 .ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ  ކޯޓުން ކޮޕީ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

 ހަމަޖެއްސުން: / ބަދަލު  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 
 ުނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ ވަކީލަކ  ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔުމަކާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް އެފޯމުގެ ނުވަތަ ފޯމް ކަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައ. 
 ިކޯޓަށް އިހުތިޔާރު ގަބޫލުކުރުމުގެ ހަކުމީ އެހެން ބަދަލުގައި ނެތްނަމަ ހަމަޖެއްސެން މީހަކު ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ . މީހަކަށެވެ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ހާޒިރުވެވޭނީ މަޖިލީހަށް ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައ 

 . ލިބެގެންވެއެވެ 
  ިއެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ  .ވާންވާނެއެވެ  މީހަކަށް  އެނގިހުރި މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ  ޝަރީއަތަށް މީހާއަކީ ހާޒިރުވާ ޝަރީއަތަށް ބަދަލުގައ

ނޑިޔާރަށް   .ލިބިގެންވެއެވެ ފަ
 ްނޑައަޅާފައިވާ  ކޯޓުނ  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން ނުވަތަ  ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް، ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ  ހިމެނޭ ފޯމުގައި  އެ ބަދަލުގައި  ގެ " ފޯމު އެދޭ ހަމަޖައްސަން ބަދަލު " ކަ

ނޑު  އިދާރާއަކުން ރަސްމީ ނަމަ  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެޓަރނީއެއް އޮފް  ޕަވަރ ޖަހާފައިވާ  ތައްގަ

 އަޑުއެހުން: މަޖްލިސް  ޝަރީއަތުގެ 
 ަނޑައަޅާފ ލީސް ބޭއްވުމަށް އިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ   މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 15ކަ

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:  ތެރެއަށް  މައްސަލައެއްގެ  ހިނގަމުންދާ  ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް 
 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް އެދޭނަމަ ތަދައްޚުލުވާން މައްސަލައެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައ ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ނި ކޯޓުން ހިމެނޭކަމަށް މަޞްލަޙަތު ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު  ކަ

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަބައިވެރިވެ، މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑް
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